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सपन्याहको पसु्तक
1 अमोनका छोरा, यहूदाका राजा योिशयाहको समयमा िहजिकयाका जनाित,

अमयार्हका पनाित, गदल्याहका नाित, कूशीका छोरा सपन्याहकहाँ आएको
परम भकुो वचन यही हो । 2 “म िनश् चय नै यस पथृ्वीबाट सबै कुरा नाश
गनछु,परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ । 3 म मािनस र पशु दवुलैाई सवर्नाश गनछु ।
आकाशका चराहरू, र समु का माछा, दषु् टहरू लगायत ढुङ्गाको रास सबलैाई
म नष् ट गनछु । िकनभने म मािनस जाितलाई पथृ्वीबाट सखाप पानछु, परम भु
घोषणा गन ुर्हुन्छ । 4यहूदा र यरूशलमेका सबै वािसन्दाहरूमािथ म मरेो हात पसानछु
। यस ठाउँबाट बालका बाँकी रहकेा सबलैाई र पजूाहारीहरुमध्ये मिूतर्पजुकहरूका
नामलाई सखाप पानछु, 5 र घरका मािथल्लो भागमा बसरे नक्ष हरूको पजूा
गनहरू, र ती मािनसहरू जसले परम भकुो आराधना गछर्न ् र उहाँको शपथ
खान्छन ् तर आफ्ना राजाको शपथ पिन खान्छन,् ितनीहरूलाई पिन म नाश
गनछु । 6 परम भलुाई प ाउन छोडरे उहाँबाट टाढा हुनहेरू, र उहाँको खोजी
नगन र उहाँको िनदशन नखोज्नहेरूलाई पिन म सखाप पानछु ।” 7 परम भु
परमशे् वरको साम ु शान्त रहो, िकनभने परम भकुो िदन निजकै छ । परम भलुे
ब लदान तयार पान ुर्भएको छ र आफ्ना पाहुनाहरूलाई अलग्गै राख् नभुएको छ ।
8 “परम भकुो ब लदानको िदनमा, म राजकुमारहरू र राजाका छोराहरू, र िवदशेी
पिहरन लगाएका सबलैाई दण्ड िदनछुे । 9 त्यस िदन सघँारमा खु ा नटेक् नहेरू
सबलैाई, र आफ्ना मा लकका घरलाई िहसंा र छलले भन सबलैाई म दण्ड िदनछुे
। 10 अिन त्यो िदन यस्तो हुनछे भनरे परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ । माछा ढोकाबाट
कष् टको रुवाबासी, नयाँ टोलबाट िवलाप, र पहाडहरूबाट ठुलो धमाकाको आवाज
आउनछे । 11 ए बजारहरूमा बस् नहेरू, रोओ, िकनभने सबै ापारीहरू तहस-
नहस हुनछेन,् र चाँदीका ापारीहरू सखाप पा रनछेन ्। 12 त्यस बलेा म ब ीहरू
बालरे यरूशलमेको खोजी गनछु र त्यसको म मा सन् न भएका र आफ्नो हृदयमा
‘परम भलुे असल वा खराब केही पिन गन ुर्हुनछैेन’ भनरे भन् ने मािनसहरूलाई
सजाय िदनछुे । 13 ितनीहरूका धन-सम्पि ल ु टनछेन,् र ितनीहरूका घरहरू
त्यािगएर नाश हुनछेन ् । ितनीहरूले घर बनाउनछेन ् तर त्यहाँ बस् नछैेनन ् र
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दाखबारीहरू लगाउनछेन ्तर त्यसको मB िपउनछैेनन ्। 14 परम भकुो त्यो महान ्
िदन निजकै छ, निजक र चाँडै आउँदै छ । परम भकुो िदनको आवाज िचच्याई-
िचच्याई रोइरहकेो यो ाको झै ँ हुनछे । 15 त्यो िदन ोधको िदन, सकंट र पीडाको
िदन,आधँी र िवनाशको िदन,अन्धकार र िवर को िदन, बादल र घोर अन्धकारको
िदन हुनछे । 16 त्यो िदन िकल्ला भएका शहरहरु र उच् च धरहराहरूको िवरु तरुही
र चतेावनीको सोरको िदन हुनछे । 17 िकनभने म मानवजाितमािथ सकंट ल्याउनछुे,
अिन ितनीहरूले परम भकुो िवरु पाप गरेका हुनाले ितनीहरू अन्धा मािनसहरूझै ँ
िहडँ्नछेन ्। ितनीहरूको रगत धलुोझै ँ र ितनीहरूका िभ ी अङ्गहरू लादीझै ँ बािहर
फ्याँिकनछेन ्। 18 परम भकुो ोधको िदनमा न त ितनीहरूको चाँदी न ितनीहरूको
सनुले ितनीहरूलाई बचाउन सक् नछे । उहाँको डाहको आगोमा सारा पथृ्वी भस्म
हुनछे, िकनभने उहाँले पथृ्वीका सारा वािसन्दाहरूको पणूर् र भयानक अन्त गन ुर्हुनछे
।”

2
1 िनलर्ज् ज जाित, एक ा होओ, जम्मा होओ, 2 आज्ञा लाग ु हुनभुन्दा अिग र

भसुझै ँ त्यो िदन िबितजानभन्दा अिग, परम भकुो भयङ्कर ोध ितमीहरूमािथ
आउनअिग, परम भकुो ोधको िदन ितमीहरूमािथ आउन अिघ । 3 उहाँका
आज्ञाहरू पालन गन पथृ्वीका सबै न मािनसहरू, परम भकुो खोजी गर ।
धािमर्कताको खोजी गर, न ताको खोजी गर, र सायद परम भकुो ोधको िदनमा
ितमीहरू सरुिक्षत हुनछेौ । 4 िकनभने गाजा त्यािगनछे, र अश्कलोन सवर्नाश
हुनछे । ितनीहरूले मध्यिदनमा नै अश्दोदलाई लखटे्नछेन,् र ितनीहरूले ए ोनलाई
उखले्नछेन ्। 5 ए समु ु को िकनारमा बस् ने करेती जाित, ितमीहरूलाई िधक् कार ।
ए प लश्तीहरूको दशे कनान, परम भु ितमीहरूका िवरु मा बोल्नभुएको छ । कोही
पिन नरहने गरी म तलँाई नाश गनछु । 6 यसकैारण साम ु को िकनार गोठालाहरूका
िन म्त खकर् र भडेाहरूका िन म्त बस् ने ठाउँ हुनछे । 7 तटीय क्षे यहूदाका
घरानाका बाँकी रहकेाहरूको हुनछे, जसले आफ्ना बागललाई त्यहाँ चराउनछेन ्
। ितनीहरूका मािनसहरू साँझमा अश्कलोनका घरहरूमा प ल्टनछेन,् िकनभने
ितनीहरूका परम भु परमशे् वरले ितनीहरूको वास्ता गन ुर्हुनछे र ितनीहरूका सौभाग्य
फकार्इिदनहुुनछे । 8 “मलैे मोआबको उपहास र अम्मोनीहरूको ितरस्कारलाई
सनुकेो छु, जब ितनीहरूले मरेा मािनसलाई उपहास गरेका िथए र आफ्ना िसमानाहरू
तोडकेा िथए । 9 यसकैारण सनेाहरूका परम भ,ु इ ाएलका परमशे् वर यो घोषणा
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गन ुर्हुन्छ, म जीिवत रहझेै,ँ मोआब सदोमझै ँ हुनछे, र अम्मोनीहरू गमोराझै ँ अथार्त ्
काँडाहरू र ननुको खाडल भएको ठाउँझै ँ हुनछेन,् जो सधैकँो िन म्त त्यािगएका छन ्
।” 10 ितनीहरूको घमण्डको कारण मोआब र अम्मोनलाई यस्तो हुनछे, िकनभने
ितनीहरूले सनेाहरूका परम भकुा मािनसहरूको उपहास र खल्ली गरे । 11 अिन
ितनीहरूले परम भकुो भय मान् नछेन,् िकनभने उहाँले पथृ्वीका सबै ईश् वरहरूको
उपहास गन ुर्हुनछे । सबलैे आ-आफ्नो ठाउँबाट, र हरेक समु िकनारबाट उहाँको
आराधना गनछन ।् 12ए कूशी, ितमीहरूलाई पिन मरेो तरवार ारा हार हुनछे, 13 र
परमशे् वरको हातले उ रलाई आ मण गनछ र अश्शरूलाई सवर्नाश गनछ, अिन
िननवे त्यािगएको र सवर्नाश हुनछे, र मरुभिूमझै ँ उजाड हुनछे । 14 त्यसपिछ सबै
पशकुा बगाल त्यहाँ प ल्टनछेन,् मरुभिूमको लाटोकोसरेो र कराउने लाटोकोसरेो
त्यसका स्तम्भहरूका टुप्पोमा बस् नछेन ् । झ्यालहरूबाट एउटा पकुाराको गीत
सिुननछे, ढोका अगािड भग् नावशषे हुनछे, त्यसका दवेदारुका कँुिदएका द लनहरू
कट ग रनछेन ् । 15 यो त्यो उल्लािसत सहर हो, जो कुनै भयिबना नै िजउँथ्यो,

र आफ्नो हृदयमा भन्थ्यो, “म हु,ँ र मरेो बराबर केही छैन ।” त्यो अब पशहुरू
बस् ने भयानक ठाउँ बनकेो । त्यसको निजकबाट जाने हरेकले त्यसको िगल्ला गद
मकु् का दखेाउनँछेन ्।

3
1 िधक् कार त्यो बागी शहर! त्यो िहसंक शहर अशु भएको छ । 2 त्यसले

परमशे् वरको आवाज सनुकेो छैन, न त त्यसले परम भबुाटको सधुारलाई हण
गर् यो । त्यसले परम भमुा िवश् वास गदन र त्यो आफ्नो परमशे् वरको सिमप जाँदनै ।
3 त्यसको माझमा त्यसका राजकुमारहरू गजर्ने िसहंझै ँछन ्। त्यसका न्यायकतार्हरू
साँझमा आउने ब्वाँसाहरूझै ँ छन ्जसले िबहानसम्म खानको िन म्त केही पिन बाँकी
राख्दनैन ्। 4 त्यसका अगमव ाहरू ढीट र िवश् वासघाती मािनसहरू हुन ्। त्यसका
पजूाहारीहरुले पिव कुरालाई अशु बनाएका छन ्र वस्थाको िवरु िहसंा गरेका
छन ् । 5 त्यसको िबचमा परम भु धािमर्क हुनहुुन्छ । उहाँले कुनै खराबी गन ुर्हुन् न
। हरेक िबहानी उहाँले आफ्नो न्याय दान गन ुर्हुन्छ । त्यो काशमा लकु् नछैेन,
तर पिन अधम हरूलाई कुनै शमर् छैन । 6 “मलैे जाित-जाितहरूलाई नष् ट पारेको
छु । ितनीहरूका िकल्लाहरू ध्वस्त भएका छन ्। मलैे ितनीहरूका सडकहरूलाई
भग् नावशषे बनाइिदएको छु, अिन तीबाट भएर कोही पिन जाँदनैन ् । ितनीहरूका
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शहरहरु नष् ट पा रएका छन,् अिन त्यहाँ कोही मािनस बसोबास गदनन ् । 7 मलैे
भने,ँ ‘िनश् चय नै त ैलँ े मरेो भय मान् नछेस ् । मरेो सधुारलाई स्वीकार गर ् र मलैे
तरेो िवरु मा ग रिदनछुे भनी योजना गरेझै,ँ त ँ तरेो घरबाट बिहष्कार हुनछैेनस ्
।’ तर ितनीहरू हरेक िबहानीलाई ष् ट कामहरु ारा सरुुवात गनर् आतरु हुन्छन ् ।
8 त्यसकैारण जनु िदनसम्म म िशकारलाई प नको िन म्त उ ठ्दन,ँ त्यस बलेासम्म
मलाई पखर्, परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ । िकनिक मरेो िनणर्य जाित-जाितहरूलाई
एक ा गन, राज्यहरूलाई जम्मा गन, र ितनीहरूमािथ मरेो ोध, मरेो सम्पणूर् ज्वलन्त

ोध खन्याउने हो, िकनभने मरेो डाहको आगोमा सारा पथृ्वी भस्म हुनछे । 9 तर
त्यसपिछ म मािनसहरूका ओठहरूलाई श ु पानछु, तािक ितनीहरू सबलैे काँधमा
काँध िमलाएर परम भकुो सवेा गनर्को िन म्त उहाँको नाउँ पकुारून ् । 10 कूशका
नदीहरूको पा रबाट मरेो आराधना गनहरू, र िततरिबतर भएका मरेा मािनसहरूले
मरेो िन म्त ब लदानहरू ल्याउनछेन ् । 11 त्यस िदन तैलँ े मरेो िवरु गरेका सबै
कामहरूको कारण त ँ शमर्मा पा रनछैेनस,् िकनभने त्यस समयमा तरेो घमण्डको
उत्सव मनाउनहेरूलाई तरेो िबचबाट म हटाइिदनछुे, र मरेो पिव पवर्तमा अबदे ख
उसो तैलँ े अहङ्कारी भएर काम गनछैनस ् । 12 तर तरेो िबचमा म न र गरीब
मािनसहरूलाई छोिडिदनछुे, र ितनीहरूले परम भकुो नाउमँा शरण पाउनछेन ् ।
13 इ ाएलका बाँकी रहकेाहरूले अब उसो अन्याय गनछैनन ्वा झटुो बोल्नछैेनन,्
र ितनीहरूको मखुमा छलपणूर् िज ो पाइनछैेन । यसकैारण ितनीहरू खानछेन ् र
प ल्टनछेन,् र ितनीहरू भयभीत हुनछैेनन ्।” 14 ए िसयोनकी छोरी, गा! इ ाएल,
उच् च सोरमा करा । यरूशलमेकी छोरी आन न्दत हो र आफ्नो सारा हृदयले रमाहट
गर ् । 15 परम भलुे तरेो दण्ड तबँाट टाढा ग रिदनभुएको छ, तरेा श हुरूलाई
धपाइिदनभुएको छ । तरेो िबचमा परम भु इ ाएलका राजा हुनहुुन्छ । अबदे ख
उसो तैलँ े दषु् टको भय मान् नछैेनस ् । 16 त्यस िदन ितनीहरूले यरूशलमेलाई
भन् नछेन,् “ए िसयोन, नडरा । तरेा हात कमजोर हुन नदे । 17 परम भु ितमीहरूका
परमशे् वर तरेो िबचमा हुनहुुन्छ, जो तलँाई बचाउन सामथ हुनहुुन्छ । उहाँले तरेो
िन म्त आनन्द मनाउनहुुन्छ । उहाँ आफ्नो मेमा तिँसत शान्त हुनहुुन्छ । उहाँ
आनन्दको सोरले तिँसत रमाउनहुुनछे । 18 िनय ु ग रएका भोजहरूमा उप स्थत
हुन नसकेर शोक गनहरूलाई म भलेा गराउनछुे, यसकैारण अबदे ख त ँ त्यसको
िन म्त शमर्मा पनछैनस ् । 19 हरे,् तलँाई दमन गनहरूसगँ म लखेा लनछुे ।
त्यसबलेा, म लङ्गडालाई बचाउनछुे र बिहष्कृतहरूलाई भलेा गराउनछुे । म
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ितनीहरूलाई मान-सम्मान िदनछुे, र ितनीहरूको शमर्लाई सारा पथृ्वीभ र िस मा
प रणत ग रिदनछुे । 20 त्यसबलेा, म ितमीहरूको नतेतृ्व गनछु, र ितमीहरूलाई भलेा
गराउनछुे । जब म ितमीहरूलाई पनुस्थार्िपत गनछु, म पथृ्वीका सारा जाितहरूलाई
ितमीहरूको सम्मान र शसंा गनर् लगाउनछुे,” परम भु भन् नहुुन्छ ।
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